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Ð Å Ï Ó Á Ë È Ê À   Á Ú Ë Ã À Ð È ß 

Í À Ð Î Ä Í Î  Ñ Ú Á Ð À Í È Å  

Ïðîåêò 
 
 

Ç  À  Ê  Î  Í 
 

 
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА 
ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТИТЕ 

 

(обн., ДВ, бр. 86 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 63 и 93 от 2002 г., бр. 18 и 107 

от 2003 г., бр. 45, 77, 88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30, 62 и 76 от 2006 г., бр. 41 и 86 

 от 2007 г., бр. 74 от 2009 г. и бр. 80 от 2010 г.) 

 

 

§ 1. В чл. 5 ал. 3 се изменя така: 

„(3) Когато не съществуват технически спецификации по ал. 2, се 

счита, че строителните продукти могат да се влагат в строежите в зависимост 

от предвидената за тях употреба, когато експлоатационните им 

характеристики и методите за тяхното определяне отговарят на изискванията 

на следните нормативни актове и технически спецификации: 

1. нормативните актове за проектиране, изпълнение, контрол и 

поддържане на строежите, когато съдържат изисквания към строителните 

продукти, и/или 

2. национални стандарти, с които се въвеждат европейски или 

международни стандарти; 

3. български национални стандарти или национални стандарти с 

еквивалентни на българските методи и изисквания, когато няма стандарти  

по т. 2; 

4. български технически одобрения, когато няма стандарти  

по т. 2 и 3.” 

§ 2. В чл. 7, ал. 1 се създава т. 6: 

„6. допълнителни задължения на производителите, вносителите и 

търговците, когато такива са определени в съответната директива на 

Европейския съюз от „Нов подход”.” 
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§ 3. В чл. 8 ал. 2 се изменя така: 

„(2) С наредбата по чл. 7 за съществените изисквания към строежите 

и оценяване на съответствието на строителните продукти се определя редът 

за издаване на технически одобрения и за въвеждане на Ръководствата за 

европейски технически одобрения.” 

§ 4. В чл. 9 се правят следните изменения: 

1. В ал. 2 т. 1 се изменя така: 

„1. издава, отказва издаването или отнема разрешенията на лица за 

извършване оценяване на съответствието на строителните продукти и за 

издаване на технически одобрения, актуализира, разширява, отказва 

разширяването или ограничава обхват на издадени разрешения по реда на 

тази глава;”. 

2. Алинея 4 се изменя така: 

„(4) Министърът на регионалното развитие и благоустройството 

уведомява Европейската комисия и държавите - членки на Европейския съюз, 

за издаването, отнемането, разширяването и ограничаването на обхват на 

разрешения за извършване оценяване на съответствието на строителните 

продукти, както и за издадените и отнетите разрешения за издаване на 

европейски технически одобрения.” 

§ 5. В чл. 10, ал. 3 думите „европейски технически одобрения” се 

заменят с „технически одобрения”. 

§ 6. В чл. 12б се правят следните изменения и допълнения 

1. Досегашният текст става ал. 1. 

2. Създават се ал. 2 и 3: 

„(2) За актуализиране и разширяване обхвата на разрешението за 

извършване оценяване на съответствието на строителни продукти и за 

издаване на технически одобрения се подава ново заявление по чл. 11. 

(3) Актуализирането на издадени разрешения на лица за 

извършване оценяване на съответствието на строителните продукти и за 

издаване на технически одобрения се извършва въз основа на изменения и 

допълнения на техническите спецификации по чл. 5, ал. 2 и/или 3 и доказана 

техническа компетентност за отчитането им при оценяване на 

съответствието.” 
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§ 7. В чл. 15 се правят следните изменения: 

1. Алинея 1 се изменя така: 

„(1) Органът по чл. 9, издал разрешението за извършване оценяване 

на съответствието, отнема или ограничава обхвата му, когато при проверките 

се установи, че нотифицираният орган:” 

2. Алинея 2 се отменя. 

3. Досегашната ал. 3 става ал. 2 и се изменя така: 

„(2) Органът по чл. 9 уведомява писмено нотифицирания орган за 

отнемането или ограничаването на обхвата на разрешението в 7-дневен срок 

от издаването на заповедта.” 

§ 8. Член 17 се изменя така: 

„Чл. 17. За издаването на разрешения за извършване оценяване на 

съответствието и за издаване на технически одобрения, за разширяване 

обхвата на издадените разрешения, за тяхната актуализация или 

преиздаване, за проверката на документи, проверката на място, в т.ч. за 

ежегодните планирани проверки, се събират държавни такси, чиито размери 

се определят с тарифа, одобрена от Министерския съвет.” 

§ 9. Член 19 се изменя така: 

„Чл. 19. (1) Държавната агенция за метрологичен и технически 

надзор, съответно Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството, води регистри на издадените и отнетите разрешения за 

извършване оценяване на съответствието. 

(2) Данните от регистрите се публикуват в официалния бюлетин на 

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, съответно на 

електронната страница на Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството.” 

§ 10. В чл. 26а се правят следните изменения: 

1. В ал. 1 думите „Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент 

и Съвета за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн 

към енергоемките продукти и за изменение на Директива 92/42/ЕИО на 

Съвета и директиви 96/57/ЕО и 2000/55/ЕО на Европейския парламент и на 

Съвета” се заменят с „Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на 

Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на 

изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението 

(ОВ, L 285, 31.10.2009 г., стр. 10)”. 
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2. В ал. 2 думите „министъра на икономиката и енергетиката” се 

заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма”. 

§ 11. В чл. 26д, ал. 4 и чл. 26к, ал. 3 думите „официални езици на 

Европейската общност” се заменят с „официални езици на институциите на 

Европейския съюз”. 

§ 12. Член 26е се изменя така: 

„Чл. 26е. Продукт, свързан с енергопотреблението, който е получил 

екомаркировка на ЕС в съответствие с Регламент (ЕО) № 66/2010 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно 

екомаркировката на Европейския съюз (ОВ, L 27, 30.01.2010 г., стр. 1), се 

смята, че съответства на изискванията на приложимите мерки по прилагането 

по чл. 26а, доколкото тези изисквания се покриват от екомаркировка на ЕС.” 

§ 13. В чл. 26ж, ал. 2 думите „Решение 93/465/ЕИО на Съвета 

относно модулите за различните фази на процедурите за оценяване на 

съответствието и правилата за поставяне и използване на маркировката за 

съответствие СЕ, които са предназначени за използване в директивите за 

техническо хармонизиране” се заменят с „Приложение II към Решение  

№ 768/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. 

относно обща рамка за предлагането на пазара на продукти и за отмяна на 

Решение 93/465/ЕИО (ОВ, L 218, 13.08.2008 г., стр. 82)”. 

§ 14. Член 26и се изменя така: 

„Чл. 26и. (1) Ако ПСЕ, попадащ в обхвата на мерки по прилагането по 

чл. 26а, е проектиран от организация, регистрирана в съответствие с 

Регламент (ЕО) № 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета от  

25 ноември 2009 г. относно доброволното участие на организации в Схемата 

на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) и за отмяна на 

Регламент (ЕО) № 761/2001 и на решения 2001/681/ЕО и 2006/193/ЕО на 

Комисията (ОВ, L 342, 22.12.2009 г., стр. 1), и функцията „проектиране на 

продукти” е включена в обхвата на регистрацията, се смята, че системата за 

управление на такава организация е в съответствие с изискванията на 

процедурата „Система за управление за оценяване на съответствието”. 

(2) Ако системата за управление на организацията, която проектира 

ПСЕ, попадащ в обхвата на мерки по прилагането по чл. 26а, включва 

функцията „проектиране на продукти” и съответства на хармонизираните 

европейски стандарти, чиито номера са публикувани в „Официален вестник” 

на Европейския съюз, се счита за съответстваща на изискванията на 

процедурата „Система за управление за оценяване на съответствието”.” 
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§ 15. В чл. 26п, ал. 1 думите „Директива 98/34/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета относно определяне на процедура за предоставяне на 

информация в областта на техническите стандарти и регламенти” се заменят 

с „Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни  

1998 г., установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата 

на техническите стандарти и регламенти и правила относно услугите на 

информационното общество (ОВ, Специално издание 2007 г., глава 13, том 23, 

стр. 207)”. 

§ 16. В чл. 26р, ал. 2, т. 7 след думите „да имат” се добавя 

„подробна, прозрачна и обективна”. 

§ 17. В чл. 30а се създават ал. 5 и 6: 

„(5) Когато продуктът представлява сериозен риск, органите за 

надзор на пазара предписват на потребителя да спре използването му, а на 

производителя, вносителя или търговеца – да изземе продукта. В случаите, 

когато рискът не може да бъде отстранен технически, те разпореждат 

унищожаване на продукта. Редът за прилагане на тези мерки се определя с 

наредбата по чл. 30д. 

(6) Изискванията на ал. 4 не се отнасят за строителните продукти.” 

§ 18. В чл. 30в, ал. 2 думите „чл. 30а, ал. 1, 2, и 4” се заменят с 

„чл. 30а, ал. 1, 2, 4 и 5”. 

§ 19.  В чл. 34 се създава ал. 5: 

„(5) Техническите прегледи, проверки и изпитвания по време на 

експлоатацията на съоръжения с повишена опасност могат да се извършват 

от нотифицирани органи, когато наредба по чл. 7 или по чл. 31 предвижда 

това. В наредбата по ал. 2 се определят съоръженията с повишена опасност, 

чиито технически прегледи, проверки и изпитвания се извършват от 

нотифицирани органи.” 

§ 20. В чл. 51г думите „Регламент (ЕО) № 2422/2001 на Европейския 

парламент и на Съвета за програмата на Общността за етикетиране на офис 

оборудване по отношение на енергийната ефективност Съвета” се заменят с 

„Регламент (ЕО) № 106/2008 на Европейския парламент и на Съвета от  

15 януари 2008 г. относно програма на Общността за етикетиране на 

енергийната ефективност на офис оборудване (ОВ, L 39, 13.02.2008 г., стр. 1)”. 

§ 21. В чл. 52е думите „Регламент (ЕО) № 2422/2001 на Европейския 

парламент и на Съвета за програмата на Общността за етикетиране на офис 
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оборудване по отношение на енергийната ефективност” се заменят с 

„Регламент (ЕО) № 106/2008”. 

§ 22. В чл. 53 думите „чл. 30а, ал. 1, 2 и 4” се заменят с „чл. 30а, 

ал. 1, 2, 4 и 5.” 

§ 23. В Допълнителните разпоредби се правят следните изменения 

и допълнения: 

1. В § 1: 

а) в ал. 1 т. 11 се изменя така: 

„11. Продукт, свързан с енергопотреблението” (ПСЕ) е всяка стока, 

пусната на пазара и/или пусната в действие, която при употребата си оказва 

въздействие върху потреблението на енергия, включително части, 

предназначени за монтиране в продукти, свързани с енергопотреблението, 

които се пускат на пазара и/или се пускат в действие като отделни части за 

крайни потребители, екологичното представяне на които може да се оцени 

самостоятелно.”; 

б) създава се ал. 4: 

„(4) За целите на този закон се прилага определението за 

„изземване”, посочено в чл. 2, параграф 14 от Регламент (ЕО) № 765/2008 на 

Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на 

изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането 

на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕО) № 339/93 (ОВ, L 218, 

13.08.2008 г., стр. 30).” 

2. В § 3 ал. 3 се изменя така: 

„(3) Прилагането на стандартите по чл. 5, ал. 1 е доброволно в 

областта на прилагане на наредбите по чл. 7. Прилагането на стандартите по 

чл. 5, ал. 2, т. 1 е задължително в областта на наредбата по чл. 7, въвеждаща 

Директива на Съвета от 21 декември 1988 г. относно сближаването на 

законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите 

членки по отношение на строителните продукти (89/106/ЕИО) (ОВ, L 40, 

11.02.2008 г., стр. 3), изменена с Директива 93/68/ЕИО.” 

3. В § 6: 

а) в ал. 1 думите „Регламент (ЕО) № 2422/2001 на Европейския 

парламент и на Съвета за програмата на Общността за етикетиране на офис 

оборудване по отношение на енергийната ефективност” се заменят с 

„Регламент (ЕО) № 106/2008”; 
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б) в ал. 2 думите „приложение С” се заменят с „приложение В”, а 

думите „Решение 2006/1005/ЕО на Съвета” се заменят с „Решение на Съвета 

от 18 декември 2006 г. относно сключването на Споразумение между 

правителството на Съединените американски щати и Европейската общност 

за координирането на енергоефективни програми за етикетиране на офис 

оборудване (2006/1005/ЕО) (ОВ, Специално издание 2007 г., глава 11, том 52, 

стр. 3)”. 

4. В § 6б думите „Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и 

Съвета за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн 

към енергоемките продукти и за изменение на Директива 92/42/ЕИО на 

Съвета и директиви 96/57/ЕО и 2000/55/ЕО на Европейския парламент и на 

Съвета” се заменят с „Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на 

Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на 

изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението”. 

§ 24. Навсякъде в закона думите „енергопотребяващите продукти”, 

„енергопотребяващ продукт”, „ЕПП” и „Директива 2005/32/ЕО” се заменят 

съответно с „продукти, свързани с енергопотреблението”, „продукт, свързан с 

енергопотреблението”, „ПСЕ” и „Директива 2009/125/ЕО”. 
 
 
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на ……………………. 2011 г. 

и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание. 
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Ì Î Ò È Â È  
 

КЪМ ПРОЕКТА НА ЗАКОН ЗА  ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТИТЕ 

 

 

С предложените изменения и допълнения към Закона за 

техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) се цели: 

1. Да се приведе националното законодателство в съответствие с 

изискванията на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на 

Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на 

изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението, 

която заменя Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и Съвета за 

създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към 

енергоемките продукти и за изменение на Директива 92/42/ЕИО на Съвета и 

директиви 96/57/ЕО и 2000/55/ЕО на Европейския парламент и на Съвета. 

2. Да се приведат националните изисквания с изискванията на 

Регламент 764/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно 

установяване на процедурите, свързани с прилагането на някои национални 

технически правила за продукти, законно предлагани на пазара в други 

държави членки, и с т. 11.2.8 от вътрешните правила за работа на 

CEN/CENELEC, част 2, за периодично преразглеждане на европейските 

стандарти. 

3. Да се въведе наложилата се практика по прилагане на ЗТИП и да 

се допълнят необходимите функции на държавната администрация и на 

министъра на регионалното развитие и благоустройството. 

4. Да се установи правна уредба на национално ниво, която да 

регламентира компетентния орган по прилагане на предвидената в Регламент 

(ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за 

определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара, във връзка с 

предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕО) № 393/93, 

мярка „изземване” по отношение на продуктите в обхвата на ЗТИП, както и 

приложимия национален ред за обжалване на принудителната 

административна мярка. 

5. Да създаде необходимата рамка за коректно въвеждане на 

Директива 2010/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 юни  

2010 г. относно транспортируемото оборудване под налягане и за отмяна на 

директиви 76/767/ЕИО, 84/525/ЕИО, 84/526/ЕИО, 84/527/ЕИО и 1999/36/ЕО на 

Съвета по отношение на лицата, които извършват прегледите и проверките по 

време на експлоатация на съоръжения с повишена опасност. 
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6. Да се отразят приети нови европейски актове, цитирани в 

разпоредби на закона; 

7. Да се направят някои технически промени, с които да се подобри 

прилагането на закона. 

Първата група промени (т. 1 и 6) са свързани с транспонирането на 

Директива 2009/125 в българското законодателство (§ 10, 11, 12, 13, 14, 16, § 23, 

т. 1 и 6 и § 24) и с отразяване на приети нови европейски актове, свързани с 

директивата (§ 15, 20,  21 и § 23, т. 4 и 5). 

Директива 2009/125/ЕО представлява преработка на Директива 

2005/32/ЕО. С приемането на директивата се разширява обхватът на 

засегнатите продуктови групи, което позволява установяването на изисквания 

за екопроектиране за всички продукти, свързани с енергопотреблението за 

разлика от обхвата на Директива 2005/32/ЕО, където той е ограничен само до 

енергоемките продукти (транспортните средства са изключени). Продуктите, 

свързани с енергопотреблението, са тези продукти, които по време на 

употребата си имат отражение върху потреблението на енергия. Това включва 

енергоемките и други продукти, като дограмата за прозорци, чиито 

изолационни свойства влияят на необходимата енергия за отопление и 

охлаждане на сградите, както и водопроводните изделия, потреблението на 

вода на които влияе на енергията, необходима за водонагряване. Това 

позволява установяването на единна общностна рамка за определяне на 

изискванията относно екопроектирането на тези продукти на равнище на 

Общността и осигурява ефективността и съгласуваността на законодателните 

текстове чрез използване на общ подход. Всички останали основни 

положения на Директива 2005/32/ЕО се запазват. 

По този начин Директива 2009/125/ЕО се вписва в общата цел за 

осигуряване на свободното движение на такива продукти и за подобряване на 

тяхното екологично представяне с оглед опазването на околната среда. 

Изграждането на единна рамка за екопроектиране на продукти, свързани с 

енергопотреблението, ще осигури ефикасност и последователност чрез 

използването на обща методология за установяване на изисквания за такива 

продукти на равнище ЕС, с което ще се избегне рискът от припокриващи се 

национални и общностни инициативи. Тя ще бъде също така и основен 

елемент на европейската политика за устойчиво индустриално развитие,  

в т. ч. за устойчивото производство и за създаването на устойчиви модели на 

потребление на енергията. 

Във връзка с приети нови законодателни актове на Европейския 

съюз реферирането към Регламент (ЕО) 2422/2001 на Европейския парламент 

относно програма на Общността за етикетиране на енергийната ефективност 

на офис оборудване и към Решение 93/465/ЕИО на Съвета относно модулите 

за различните фази на процедурите за оценяване на съответствието и 
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правилата за поставяне и използване на маркировката за съответствие СЕ, 

които са предназначени за използване в директивите за техническо 

хармонизиране, се заменя съответно с Регламент (ЕО) 106/2008 и Решение  

№ 768/2008/ЕО. 

Втората група промени (т. 2 и 3) са свързани с прилагането на ЗТИП 

за строителните продукти (§ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, § 17, т. 2 и § 23, т. 3) и не 

противоречат на изискванията на Директива на Съвета от 21 декември  

1988 г. относно сближаването на законовите, подзаконовите и 

административните разпоредби на държавите членки по отношение на 

строителните продукти (89/106/ЕИО). 

Предложеното изменение на чл. 5, ал. 3 цели да конкретизира 

националните технически условия за употребата на строителните продукти, за 

които няма хармонизирани технически спецификации, в съответствие с 

изискванията на Регламент (ЕО) № 764/2008 на Европейския парламент и на 

Съвета от 9 юли 2008 г. относно установяване на процедурите, свързани с 

прилагането на някои национални технически правила за продукти, законно 

предлагани на пазара в други държави членки, и за отмяна на Решение  

№ 3052/95/ЕО. Предложението извежда на преден план националните 

нормативни актове за проектиране, изпълнение, контрол и поддържане на 

строежите, когато съдържат изисквания към строителните продукти. Тези 

актове следва да бъдат нотифицирани пред държавите членки съгласно 

Директива 98/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни  

1998 г. за определяне на процедура за предоставяне на информация в 

областта на техническите стандарти и правила. 

Практиката показва, че освен издаване, отказване или отнемане на 

разрешения се налага актуализиране, разширяване, отказ от разширяване и 

ограничаване обхвата на вече издадени разрешения за оценяване 

съответствието на строителните продукти и за издаване на технически 

одобрения. Във връзка с това е необходимо ЗТИП да определя необходимите 

правомощия на министъра на регионалното развитие и благоустройството и 

условията за тяхното прилагане. Това целят направените предложения за 

изменения на чл. 9, 12б и 15. Актуализацията на издадените разрешения се 

налага в резултат от вътрешните правила за работа на CEN/CENELEC, част 2, 

за периодично преразглеждане на европейските стандарти на интервали, не 

по-големи от 5 години, а предложеното изменение на чл. 15 взема предвид, че 

при строителните продукти ограничаването на обхват може да се отнася до 

стандарт, а не непременно до цяла процедура. 

Изменението на чл. 17 цели да дефинира ясно всички дейности, 

извършвани от държавната администрация, за които е дължима държавна 

такса, по препоръка на Сметната палата. 



 

Ã‡¯.·˝Ó-¡—  î102-01-12.rtf-15.02.2011î 

11

Предложеното допълнение на чл. 19 отразява реалната практика на 

водене на регистри и тяхното публикуване. 

Предложената нова ал. 6 на чл. 30а е свързана със спецификата на 

строителните продукти. Те са междинни продукти и съществените изисквания 

не се отнасят до тях, а до строежа. Несъответствието на строителен продукт с 

изискваната за конкретна употреба техническа спецификация не означава, че 

той не е годен за друга употреба, което обезсмисля изискването за неговото 

унищожаване, предвидено в ал. 4 на същия член. 

Наредбата по чл. 7 за съществените изисквания към строежите и 

оценяване съответствието на строителните продукти определя реда за 

издаване и критериите, на които трябва да отговарят кандидатите за издаване 

както на европейски, така и на български технически одобрения. 

Предложеното отпадане на думата „европейски” в чл. 8, 10 и 17 цели да 

приведе текстовете в съответствие. 

Предложената редакция на § 3, ал. 3 от Допълнителните разпоредби 

на ЗТИП цели конкретизиране на запис - обект на многократни запитвания и 

допълнителни обяснения. 

Третата група промени (т. 4 и 5) са свързани с прилагането на 

Регламент № (ЕО) 765/2008 (§ 17, т. 1, § 18, 22 и § 23, т. 2) и въвеждането на 

Директива 2010/35/ЕС (§ 19). 

Като ограничителна мярка при извършването на надзор на пазара 

Регламент (ЕО) № 765/2008 предвижда изземването на продукти, 

представляващи сериозен риск. По своя характер изземването представлява 

принудителна административна мярка съгласно българската правна система. 

Съгласно чл. 23 от Закона за административните нарушения и наказания 

видът на принудителните административни мерки, органите, които ги прилагат, 

случаите и начините на тяхното прилагане, както и редът за обжалване следва 

да бъдат уредени в закон. Във връзка с това се налага да се установи правна 

уредба на национално ниво, която да регламентира компетентния орган по 

прилагане на предвидената в регламента мярка „изземване” по отношение на 

продуктите в обхвата на ЗТИПП, както и приложимия национален ред за 

обжалване на принудителната административна мярка. 

Държавите членки имат задължението да транспонират до 30 юни 

2011 г. изискванията на Директива 2010/35/ЕС в националното си 

законодателство. С директивата се отменя Директива 1999/36 на Съвета от  

29 април 1999 г. относно транспортируемото оборудване под налягане, която е 

транспонирана в българското законодателство с наредба, приета на 

основание на чл. 7 и чл. 31 от ЗТИП (Наредба за съществените изисквания и 

оценяване съответствието на транспортируеми съоръжения под налягане). 

Следователно транспонирането на новата Директива 2010/35/ЕС следва да се 

извърши чрез приемане на нова наредба по чл. 7 и 31 от ЗТИП. Съгласно 
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чл. 26 от Директива 2010/35/ЕС прегледите и проверките по време на 

експлоатация на транспортируемото оборудване под налягане могат да се 

извършват само от нотифицирани органи за разлика от уредбата в Директива 

1999/36/ЕО, която допуска и друг вид органи. За да се избегне противоречие 

при транспонирането на Директива 2010/35ІЕС с общата законова уредба, 

регламентираща лицата, които извършват прегледите и проверките по време 

на експлоатация на съоръжения с повишена опасност, е необходимо в чл. 34 

от ЗТИП да се предвиди възможността тези прегледи и проверки да се 

извършват от нотифицирани органи, когато това е предвидено в наредба по 

чл. 7 или чл. 31 от ЗТИП. 

С четвъртата група промени (т. 7) се създава необходимата рамка 

за коректно прилагане на ЗТИП във връзка с въвеждането на новото 

европейско продуктово законодателство, като чрез допълване на чл. 7 се 

уточняват елементите, които се определят с наредбите (§ 2). Отразена е също 

така и промяната, свързана със създаването на Министерството на 

икономиката, енергетиката и туризма (§ 10, т. 2). 

Във връзка с изложеното и на основание чл. 87, ал. 1 от 

Конституцията на Република България Министерският съвет предлага на 

Народното събрание да приеме проекта на Закон за изменение и допълнение 

на Закона за техническите изисквания към продуктите. 
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